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Erillistalot omilla uima-altailla 

SAINTE-MAXIMESSA Ranskan Rivieralla 2019 
 

  
 

Kolmen eri koon taloja Välimerellä Sainte Maximessa Saint Tropez’n lahdella.  

Nauti omasta uima-altaasta, kauniista maisemista ja rannan läheisyydestä.  

Täältä on helppo tehdä retkiä Rivieran eri rantakyliin tai vierailla Provencen sisämaastossa. 

 

Yhteensä 45 taloa 3 eri alueella Sainte Maximen rantakaupungissa, noin kilometrin päässä kylän 

upeasta hiekkarannasta. Yhteinen vastaanotto. Osa taloista on sijoitettu rinne-alueelle, jossa 

jyrkähkö nousu taloon. Sainte Maximen omalle rannalle noin 1 - 3 km talosi sijainnista riippuen. 

Saint-Tropez’n rannalle n. 15 km tai 20 min veneellä (julkinen liikenne). Täällä aurinko paistaa 300 

päivää vuodessa ja Saint Maximen kaupungilla on yhteensä 11 km rantaviivaa. 

 

Vuokraus normaalisti lauantaista lauantaihin. Useamman viikon oleskelut mahdollisia. Ranskan 

loma-aikojen ulkopuolella myös lyhyet oleskelut mahdollisia.  

 

 
Etäisyyksiä: 

- Nizzan lentokenttä 76 km 

- Marseillen lentokenttä 150 km 

- Saint Raphaelin rautatieasema 21 km 

- Toulonin lentokenttä 57 km 
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Harrasteita ja retkiä: 

Kasvitieteellinen puutarha sekä Aqualand-vesipuisto. Kaupunkiretkikohteita ovat esimerkiksi 

Cannes, Nice, Antibes, Monaco. Useita kauniita reittivaihtoehtoja ja tyypillisiä provencelaisia kyliä 

sisämaassa. Voit myös ajella rantareiteillä ja käydä Rivieran eri rantakaupungeissa, esimerksi 

Bormes les Mimosas tai Croix Valmer.  Luonnosta pitävälle upea päiväretken paikka Verdonin 

luonnonpuisto ja Verdonin järvi (uima-rannat, patikointi, kanootti). Lyhyt ajomatka myös Hyères’iin 

ja Porquerollesin saarille (veneyhteys), jossa hyvin kauniita luonnonrantoja snorklaajille. 

 

Lisäksi Fayence ja sen kylpylä sekä ylellinen uima-allas –alue.  Sisämaan parfyymikaupunki 

Grasse ja taiteilijoiden kuuluisat Saint Paul ja Vence ovat myös lyhyen ajomatkan päässä.  

 

Golfkenttiä: Golf de Sainte-Maxime,  Golf de Beauvallon – Grimaud (Sainte Maxime) , Golf de 

l’Esterel (Saint Raphael) , Barbaroux (Brignoles) ja Golf de Saint Endreol (La Motte), 

Lisäksi myös Golf de Four Seasons (Tourrettes), Golf de Mougins, Golf de Cannes-Mandelieu, 

Riviera Golf Club (Mandelieu la Napoule), Golf de Saint Donnat (Grasse), Golf de la Grande 

Bastide (Chauteuneuf-de-grasse)  ja Golf d’Opio. 

 

 
 

VUOKRATTAVAT TALOT ( 3 eri talotyyppiä) 

Vuokraviikko on normaalisti lauantai-lauantai, myös lyhyet oleskelut mahdollisia. Talon avaimet 

saa lauantaisin klo 16.00 – 20.00, muina päivinä klo 17 – 20. Talo luovutetaan lähtöaamuna klo 

8.00 – 10.00. Jos saapuminen tämän ajan ulkopuolella tulee siitä sopia vastaanoton kanssa erikseen. 

Uima-altaat aukeavat 1.4.2017 ja ovat käytössä normaalisti syyskuun loppuun säätilanteen mukaan. 

Talojen sisustuksissa voi keskenään olla tyylieroja. 

 

TALO V57I (RQ/K1) Kolmen huoneen + alkovin erillistalo (4 aik. ja 1 alle 13-vuotias)   

Talon pinta-ala noin 102 m2.  Olohuone, keittiö, terassi/piha, 2 x makuuhuone parivuoteella, 

1 x lapsen vuode 80 cm alkovissa, 2 x kph, 2 x wc. Oma uima-allas. Oma autotalli. 

 

TALO V68I (RQ/K1/K2) Neljän huoneen erillistalo (6 aikuista tai lasta) 

Talon koko noin 105 m2 . Yksitasoinen tai useamman kerroksen ratkaisu.  

Olohuone, keittiö, terassi/piha,  2 x makuuhuone parivuoteella, 1 x mh erilliset vuoteet.  

2-3 x kph, 2 x wc. Oma uima-allas. Oma autotalli. 

Osassa tätä talokokoa on invavarustelu talon alakerrassa. Tulee mainita varausvaiheessa. 
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Talotyyppi V810I (RQ) Neljän huoneen erillistalo (8 aikuista tai lasta)  

Talon koko  noin 122 m2.  Olohuone, keittiö, terassi/piha, 2 x makuuhuone parivuoteella, 2 x 

makuuhuone erillisillä vuoteilla. 4 x kph, 3 x wc. Oma uima-allas. Oma autotalli. 

 

 
 

Tarjoukset taloihin 

Viivy pitkään! 3 viikkoa 2 hinnalla (edullisin tarjotaan) tai -40 % vähintään 4 viikon 

vuokrauksesta. Varatessasi 2 viikon oleskelun saat halvemman viikon hinnasta 2 yötä 

ilmaiseksi.  Tarjous voimassa ajalla 30.3. - 6.7. ja 31.8. - 2.11.2019. 

 

Varaa ajoissa! Saat talon hinnasta -10 %  kun varaat viimeistään 12.3.2019. Majoituksen 

oltava vähintään 1 viikko aikavälillä 6.7. – 2.11.2019. 

 

Tarjoukset  koskevat  ainoastaan majoitusta, ei lisäpalveluja. Tarjouksia ei voi yhdistää. 

 

Vuokrahinnat € / huoneisto / viikko ko. ajanjaksolla 

 

REF.         V57I         V68I         V810I    

30/3-6/4     1 408        1 520        1 821      

6/4-4/5      1 454        1 571        1 882      

4/5-25/5     1 790        1 969        2 392    

25/5-1/6     2 055        2 249        2 749    

1/6-22/6     2 586        2 846        3 468    

22/6-29/6    2 759        3 040        3 698    

29/6-6/7     2 504        2 734        3 335    

6/7-13/7 (a) 2 754        3 004        3 662    

13/7-27/7 (a) 3 009        3 284        4 004    

27/7-3/8 (a) 3 269        3 590        4 361    

3/8-10/8 (a) 3 555        3 907        4 758    

10/8-17/8 (a) 3 555        3 907        4 753    

17/8-24/8 (a) 2 586        2 851        3 468    

24/8-31/8 (a) 2 428        2 657        3 239    

31/8-7/9 (a) 2 004        2 203        2 683    

7/9-14/9 (a) 1 413        1 540        1 887    
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14/9-21/9    1 280        1 387        1 714    

21/9-5/10    990          1 091        1 316    

5/10-19/10   980          1 076        1 311    

19/10-2/11   1 423        1 550        1 907 
    

(a)=Viikkovuokrat ainoastaan la-la  

Muina aikoina myös lyhyempiä jaksoja. 

 

Kohteeseen saatavilla lisämaksusta (tilaukset ja maksut ennakkoon): 

Sänkyjen petaus 45 45 55 

Loppusiivous 130 165 185 

Petaus + loppusiivous   165 200 235 

 

 

Lisätilaukset tulee tehdä talovarauksen yhteydessä, muussa tapauksessa lisätään 

palvelupalkkio 24 € / lisätilaus. 

 

 
 

Talovuokran hintaan sisältyy/varustelu: 

- Yhteinen vastaanotto kaikille taloille  

- Henkilömäärän mukaiset vuoteet 

- Uima-allas 

- Puutarhanhoito 

- 2 aurinkotuolia puutarhassa 

- Ilmastointi  

- 1 x autotalli  ja 1 x autopaikka 

- Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet) sänkyluvun mukaan 

- Keittiövarustelu asukasluvun mukaan 

- Astianpesukone, keraaminen liesitaso, mikroaaltouuni, uuni, vapaasti seisova jääkaappi 

- Pyykinpesukone ja kuivausrumpu, silityslauta ja –rauta 

- Oma takka 

- TV ja DVD –laitteet olohuoneessa, mini hi-fi-laitteisto olohuoneessa, TV yhdessä mh 

- Wifi taloissa 

 

Hintaan ei sisälly (maksu paikan päällä): 

Lemmikkimaksu  7 €/yö ; 39 €/viikko 
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- Paikallinen oleskeluvero, joka maksetaan paikan päällä, noin 1,45 € / hlö / vrk (ei alle 13-

vuotiailta). Veroa paikallinen kunnanvaltuusto voi muuttaa.  

- Takuumaksu 800 €. Summa palautetaan oleskelun jälkeen. 

- Paikan päällä maksuvälineinä käyvät: Visa, Eurocard, Mastercard 

- Vuokra- ja lisäpalveluhinnat ovat 2019. Pidätämme oikeuden niiden muuttumiseen. 

 

 
 

Taloihin saatavilla lisämaksusta (tilaukset ja maksut ennakkoon): 

- Jääkaapin täyttö ennakkoon 160 € (alkupaketti 4-6 hengelle) 

- Champagne-pullo + tuoreita kukkia  + ja paikallinen snack – paketti 95 € / tilaus 

- Viinipullo ja paikallinen snack – paketti 55 € / tilaus  

- Baby-paketti: lastensänky (kokoontaitettava matkasänky) ja sen lakanat, syöttötuoli, 

kylpyamme 25 € / viikko (tilaus ennakkoon, maksu paikanpäällä) 

- Kohteeseen saa tuoda pienen kiltin lemmikkieläimen (39 € / viikko) 

Lisäksi paikan päältä lisälakanat, viikon aikana tarvittava lisäsiivous, takkapuut, piha-alueen  

ylimääräiset terassin huonekalut. 

 

 

Vuokrauksen yhteydessä ilmoita: 

- Asukkaiden määrä ja nimet 

- Mukana olevien lasten nimet 

- Takuusumman antavan henkilön nimi 

 

Maksu-ja peruutusehdot 

Varausmaksu on 20 % kokonaisvuokrasta. Varausmaksu maksetaan tilauksen yhteydessä. 

Loppuosa maksetaan 40 päivää ennen vuokrauksen alkua. Jos vuokrajakson alkuun on 
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vähemmän kuin 40 päivää, suoritetaan koko vuokrasumma heti. Varausmaksuun lisätään 

palvelupalkkiomme 24 € / hlö. Vuokrakohteen vaihto ja vuokra-ajan muutos katsotaan aina 

peruutukseksi. Jos vuokrakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, ei 

asiakkaalla ole oikeutta vuokran palautukseen. 
 

Peruutusehdot: 

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi silloin kun tieto siitä on tullut toimistoomme. Toimistoajan 

ulkopuolella, sähköpostilla lähetetty peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana 

toimistopäivänä. Sähköpostin perilletulon asiakkaan tulee varmistaa joko odottamalla 

vahvistusviestiä tai soittamalla. 

a) jos peruutus tehdään viimeistään 39 päivää ennen vuokrauksen alkua, pidätämme kuluina 

10 % kokonaisvuokrasta, kuitenkin vähintään 100 € / vuokraus. 

b) jos peruutus tehdään 38 - 27 päivää ennen vuokrauksen alkua, veloitamme 35 % 

kokonaisvuokrasta,  

c) jos peruutus tehdään 26 – 15 päivää ennen vuokrauksen alkua, veloitamme 85 % 

kokonaisvuokrasta, 

d) jos peruutus tehdään 14 päivää ennen vuokrauksen alkua tai myöhemmin, kulut ovat 100 % 

eikä maksuja hyvitetä. 

Maksettuja palvelupalkkiota ei palauteta missään peruutuksen vaihtoehdossa.   

 

Tärkeää huomioitavaa / dokumentit 

Kun loppumaksu näkyy tilillämme, lähetämme dokumentit noin 4 viikkoa ennen vuokrajakson 

alkua. Mukana tulevassa voucherissa (vuokratosite) on yhteystiedot, loma-asunnon osoite ja 

ajo-ohje / kartta kohteeseen. Taloon sisään kirjautumisen yhteydessä tarkista vuokratun 

kohteen kunto. Huomauta mahdollisesta virheestä välittömästi paikan päällä, jotta se saadaan 

korjattua. Esitteen tiedot perustuvat talojen omistajan antamiin tietoihin.  

 

Vuokrauksen päättyessä luovuta avain vastaanottoon. Asiakas on vastuussa kohteessa 

aiheuttamistaan vahingoista. Ilmoitathan vahingosta heti paikan päällä mahdollista korvausta 

varten. Vahinkojen korvaus voidaan pidättää takuusummasta. Asiakkaan tulee siivota 

vuokraamansa kohde, ellei ole tilannut sille loppusiivousta paikan päällä. Tilattuun 

loppusiivoukseen ei kuulu astioidenpesu eikä roskien poisvienti huoneistosta. Myös 

kylpyhuoneiden roskat ja takka tulee itse siivota pois ennen loma-asunnosta luopumista.  

 
 

 

Päivitys 14.1.2019 / OK. Kuvat Laurenzo Salemi Mdb ja Pamplemousse Oy. 

Muutokset esitteen tietoihin ja hintoihin pidätetään.  
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